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Com mais de R$ 15 bilhões de investimentos, 
industrialização avança nos pequenos municípios 

Com incentivo do Estado, a industrialização avança a 
passos largos nos municípios menos populosos do 
Paraná. Um levantamento da Invest Encaná (braço do 
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porque um grande 

estimentos não envolve Natal Social 2021: Formulário 
de Adesão já está disponível 
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A Secreta de Asiênci oca seslizoa uma cenilo Ade de Ereação as conto com 6 Baia de ak Edocição e Saõã. O cet o encontro renda no 

Curitiba recebe 40 veículos utilitários 
para apoiar ações das unidades de saúde 
A Prefeitura de Curitiba recebeu, nesta quinta-feira (11/11), 40 novos veículos utilitários que serão destinados 

je estamos no tempo do Natal, iluminado pela gratidão, momento que também vamos continuar os cuidados dom à saúde pública! contou o prefeito Rafaci Grêca. ii 
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Governo Estadual som 

Exemplo nacional no setor, Tecpar 

fortalece certificação de produtos 

orgânicos industrializados 
A ista de produtos orgânicos processados que já receberam o Selo Tecpar Certificação é bastante diversificada e. 

itens certificados estão 
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AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS. 
MOTOS, CAMINHÕES E DIVERSOS. 
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Governo regulamenta programa 
para facilitar doação de alimentos 
Empresas podem doar legumes, frutas, carnes e lácteos 
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O objetivo do encontro foi reunir os servidores das secretarias 
municipais de Assistência Social, de Educação e de Saúde, 
Os quais estão diretamente ligados a este trabalho 
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e Cultura protocola emenda | Proposta veta limitações no número de consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, 
que destina 1,5% do orçamento para 

ações culturais no Paraná em 2022 

terapia ocupacional é psicoterapia no tratamento do autismo e outras síndromes. 

Constitucionalidade 

Deputados da Oposição apresentam 14 emendas ao orçamento 2022 
Entre as emendas so orçamento apresentadas pelos deputados de Oposição está a que propõe 
bi reforça de dotação orçamentária para o pagamento da liso 

IMPERDÍVEL! E COMPRAR PERTO, 
Eos Valorizeo comércio local 83 som 



CâmaraMunicipal 

pobreza menstrual 
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Lives da CMC: conversa 
desta quinta-feira será sobre 
a recuperação da covid-19 
A transmissão ao viro contará com a participação do 
ex-vreado, Cristian Santos, do servidor da 
Cámara, Everton Becker, e do diretor d Centro de 

5 quartos, 4 banheiros, 
sala, cozinha, 
churrasqueira 

garage 

ore aaoze(gd 
997189656. 



Investimento 
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